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Pastorace
Posláním pastorace je zabývat se konkrétními
situacemi a problémy konkrétních lidí ve
světle a síle evangelia.
• interní - pastorace věřících v užším slova
smyslu
• externí - péče o obecné blaho a péče
o ty, kdo stojí na okraji církve

Kdo vede pastoraci?
(...) Duch obnovuje a omlazuje církev a vzbuzuje v mnoha laicích nové impulsy
vedoucí ke svatosti a k aktivní účasti na životě církve. Svědčí o tom nový
styl spolupráce kněží, řeholníků a laiků;
• aktivní účast na liturgii, na zvěstování Božího slova a na katechezi;
• mnohé služby a úkoly svěřované laikům a jimi vykonávané;
• rozkvět různých skupin, sdružení a duchovních hnutí, kterým se též věnují
laici;
• konečně rozsáhlá a významná účast žen na životě církve a na rozvoji
současné společnosti
Srov. Posynodní apoštolský list Jana Pavla II. Christifideles laici

Stanovení pastoračních priorit
• biskup vytváří vizi
• biskup řídí diecézi
• biskup vnímá (i skrze poradní orgány) „co Duch vnuká církvi“ a „snaží se
rozpoznat znamení času“
• konkrétní realizace je ve farnosti
• ostatní věřící (nejen kněží) spolupracují

Jak to prakticky uskutečňovat?
Dobrá znalost lidí a jejich problémů:
s přihlédnutím k sociální situaci (město, venkov, pohraničí, diaspora, lidová
církev) a osobní situaci (staří, mladí, konvertité, rozvedení, studující atd.);
Dobrá znalost současných odpovědí církve na problémy lidí:
znalost současně Božího slova, teologie, koncilových textů a pokoncilních
dokumentů;

Jak to prakticky uskutečňovat?
Analýza minulosti a současnosti:
poznání jací jsme, čím jsme ovlivněni, co si s sebou neseme jako bohatství i
jako zátěž;
Vize konkrétního života církve v různých oblastech naší země:
z vize a z tvůrčího zpracování analýzy se odvíjí poznání cest, po kterých je
třeba jít;
Teprve na konci celého procesu je třeba formulovat praktická, pastorační,
právní a organizační opatření.

Pastorační priority brněnské diecéze
• FARNOST
• RODINA
• ŠKOLY
• CHARITA

Pastorační priority brněnské diecéze
• Snaha neomezovat fungující celodiecézní aktivity
• Vést farnosti k větší spoluodpovědnosti za život farností a diecéze

Pastorační priority brněnské diecéze
• dobrovolnická činnost ve farnostech
• zapojení laiků i při absenci kněží
• iniciativy laiků – všichni pokřtění mají možnost se angažovat
• církev malých společenství - mezi sebou spolupracují
• každé společenství odpovídá na své výzvy

Děkanství - děkan a děkanská rada
vyhodnocovat pastorační situaci v jednotlivých farnostech
děkanství, jakož i v celém děkanství;
pastorační záměr děkanství v souladu s pastoračním plánem celé
diecéze;
oblast katecheze dětí;
oblast pastorace mládeže;
oblast pastorace nemocných, seniorů a vězňů;
oblast pastorace povolání ke kněžství a zasvěcenému životu;
oblast misijní a péče o emigranty;
a také oblast stavební, ekonomickou a správní
vzdělávací a duchovní programy pro věřící (kostelníky, lektory,
varhaníky, katechety);
Srov. Partikulární zákon 2-6 – Stanovy děkanství a jeho orgánů v brněnské diecézi

Děkanství
PRACOVNÍCI PRO DĚKANSTVÍ:
0-1 úvazku PASTORAČNÍ ASISTENT na děkanství
0-1 úvazku TECHNIK STAVEBNÍCH INVESTIC
0-1 úvazku EKONOMICKÁ AGENDA FARNOSTÍ
Děkan spolurozhoduje kdo bude zaměstnán a co bude jeho náplní práce.
Náplň práce PASTORAČNÍHO ASISTENTA konkretizuje děkan společně s
děkanskou radou.

Farnost
Farnost “představuje konkrétní formu místní realizace církve”.
Christifideles laici (29)
vztah k reálné církvi
obraz, který jsme si sami a možná dokonce dosti svévolně vytvořili
sen o lepším světě

Farnost
Kodex kanonického práva doporučuje zřizování farních pastoračních rad,
které ve farnosti „napomáhají rozvoji pastorační činnosti“ (kán. 536 CIC).
Jakým způsobem farní pastorační rady napomáhají rozvoji této činnosti?
zkoumají pastorační záležitosti
společně je zvažují
formulují konkrétní závěry jakožto doporučení pro faráře
(termín „pastorační plánování“)
„Jak by měla vypadat naše farnost za tři, za pět, za deset let?
A jak k tomu dojít?“

Složení pastorační rady (dále PR):
odpovídá velikosti a stavu farnosti.
farář – je vždy hlavou a předsedou PR
ostatní duchovní ve farnosti (kněží, jáhni)
po jednom zástupci řeholních společenství, katolických organizací a hnutí
působících ve farnosti
přiměřený počet členů PR je volen farníky způsobem, který rozumně stanoví
a provede farář spolu s těmi, kteří již do PR patří
v PR by měly být zastoupeny všechny obce farnosti, různé stavy a povolání i
věkové skupiny, aktivní i pasivní volební právo by měli mít všichni farníci od
15 let, pokud jsou psychicky zdraví a žijí podle víry
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Poslání církve
My křesťané tu nejsme na zemi proto, abychom tu opatrovali
muzeum, ale proto, abychom pěstovali zahradu překypující
kvetoucím životem, která je určena pro krásnější budoucnost.
Svatý Jan XXIII.

Děkuji za pozornost.
Roman Kubín,
Pastorační středisko,
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